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 "מיהו מנהיג? 

הספר   בבית  הנערכות  סדנאות  במסגרת  נשאלת  זו  שאלה  כאשר 

גוריון, משה רבנו,  -לפיתוח מנהיגות בצה"ל, התשובות השכיחות הן: בן

של השמות הללו  וכדומה. בחינה  צ'רצ'יל  נפוליאון,  בגין, הרצל,  רבין, 

)והמכנה המשותף ביניהם( מלמדת אותנו כיצד אנשים תופסים בדרך 

להעביר  ליכולת  לחזון,  קשורה  מנהיגות  "מנהיגות":  המושג  את  כלל 

ומעלה";   "משכמם  אנשים  הם  מנהיגים  אחרים;  אליו  ולרתום  אותו 

במעשי נבנית  יש מנהיגות  החיים  ולניסיון  לבגרות  כאשר  ובעמל,  ם 

אלו נמצאו נכונות בלא    תמשקל לא מועט בה. ואכן, הבנות אינטואיטיביו

מעט מחקרים שעסקו במרכיבים המשותפים למנהיגים. שם גם מצוינים 

סקרנות   עצמית,  מודעות  ואופטימיות,  אמונה  כמו:  נוספים  מרכיבים 

 והעזה."  

 (51עמ'  )לבני, על המנהיגות הצבאית,

 

 רקע ומטרה 

המובא   בציטוט  לראות  שניתן  הדבריםכפי  כאידאה  בפתח  רב,  ובצדק  נתפסת,  מנהיגות   ,

שהמאופיינים בה הם דמויות מופת שעשו מעשים גדולים, ויצרו השפעה מהותית על חייהם של רבים. 

התפיסה הרווחת  מנהיגים נתפסים ככאלה שהחזיקו בחזון ברור והיה בכוחם לתת השראה לאחרים. 

שהרי  זוטרים,  ומפקדים  מנהלים  בקרב  מבוכה  פעם  לא  מייצרת  ונעלה  גדול  כרעיון  מנהיגות  של 

בן דוד  של  מנהיגותו  בין  הקשר  מה  בין  -לכאורה  הקשר  מה  הכיתה?  מפקד  מנהיגות  לבין  גוריון 

לכל    מנהיגותו של הרצל לזו של מפקד מחלקה? ויחד עם זאת, המ"כ, המ"מ או הקמ"ד הם מפקדים

ספרות   ובקרב.  בשגרה  כמוה,  מעין  מהותית  השפעה  מייצרת  מנהיגותם  ועוד,  זאת  ועניין.  דבר 

מקצועית וסקרי מדעי ההתנהגות לאורך השנים מציגים שוב ושוב את החשיבות שיש למפקד הישיר  

)ולא פעם הזוטר( על חווית השירות של הפקודים, על המוטיבציה שלהם להמשך שירות, על האופן 

 הם יעבדו וימשיגו את השירות הצבאי שלהם לאורך חייהם.  שבו

דרג הפיקוד  מטרת מסמך זה הינה סקירת היבטים שונים הנוגעים למנהיגות ופיתוח מנהיגות בקרב  

. סקירה זו מבוססת על מאמרים בנושא ניהול זוטר בחברות אזרחיות ובצבאות זרים, כגון צבא הזוטר 

קוריאה ועוד. הסקירה אינה  -אפריקה, דרום-ת סקנדינביה, דרוםארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, מדינו
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כוללת שפע של תכנים שנכתבו על הפיקוד הזוטר בצה"ל, אלא מתמקדת בעיקר בידע שפותח מחוץ  

 לצה"ל, וזאת במטרה להוסיף לידע הקיים. 

ם  את הייחודיות של צה"ל בהשוואה למרבית הצבאות הזרי בכל זאת להדגיש בתחילת הדבריםראוי 

ולעמוד על שני הבדלים עיקריים. ראשית, הגיל הממוצע הצעיר של המפקדים בדרג הזוטר בצה"ל 

בהשוואה לצבאות זרים. לכך באופן טבעי משמעויות נרחבות, למשל במידת הבשלות האישית של 

המפקד, ניסיון החיים שהוא מביא עימו לתפקיד ועוד. שנית, צה"ל הינו צבא העם אשר פועל על פי 

לציין מוד אפשר  לדוגמא  הפקודים.  בהיבט  והן  המפקדים  בהיבט  הן  נגזרות  לכך  יש  חובה.  גיוס  ל 

עם  צה"ל  יחסי  משרתיו,  לבין  צה"ל  בין  הפסיכולוגי  והחוזה  לשירות  למוטיבציה  הקשורות  סוגיות 

 החברה בישראל, מגוון האוכלוסיות המתגייסות לשירות החובה וכו'.  

כישורים נדרשים  לאחר מכן סקירה בנושא  דמות המפקד הזוטר,  פתיחה בנוגע ל  מבנה המסמך כולל

, האופן שבו מתעצבת זהותו המנהיגותית, ולסיום התייחסות למפקד הזוטר  בתפקידו וסגנון מנהיגותו

 כמונהג בארגון.

 

 ? מיהו המפקד הזוטר 

בעת שירותו  המפקד הזוטר הוא גורם הסמכות הראשון והעיקרי בו פוגש החייל ועל ידיו הוא מנוהל  

יכול להשתנות במידה מסוימת מזירה לזירה, אך באופן כללי  "דרג זוטר"    התיחום המדויק של  הצבאי.

ב נמצא  אשר  לדרג  היא  ישירההכוונה  ניהולית.    אינטראקציה  סמכות  בעלי  שאינם  הכפיפים  עם 

זוטר:  המקצועית  בספרות   דרג  של  התיאור  לצורך  הבאים  במושגים  שימוש   junior‘נעשה 

manager’, ‘front-line manager’, ‘shop-floor manager’, ‘team leader’, ‘supervisor’ .

המנהלים   החלטות  את  אופרטיבי  באופן  ליישם  ותפקידו  'מפקח'  בגדר  הוא  הזוטר  הדרג  לעיתים 

אשר כוללת סידור עבודה, איוש נקודתי למשימות,    "סדרנות"-שמעליו. לעיתים זהו דרג אשר עוסק ב

ל ביצוע המשימות, פתרון בעיות ברמת הציוד, שמירה על המשמעת של העובדים, פתרון פיקוח ע

הדרג הזוטר מתייחס בעיקר   ,בצה"ל  (.Harvey et al., 2014)  ותיעודבין עובדים, הדרכה  מחלוקות  

ומ"מים   מ"כים  האחרותלסמלים,  בזרועות  ומקביליהם  היבשה  מפקדים    .בזרוע  הם  אלה  כלומר, 

   שחלקם משתייכים לאוכלוסיית החוגרים וחלקם לשדרת הקצונה.

'רועשת'   כסביבה  פעם  לא  מתוארת  הזוטר,  בדרג  מנהלים  של  העבודה  'מבולגנת'  סביבת  או 

(messy  ) כמו שונים  שמגיעים מכיוונים  ומלאה באתגרים  ללא הפסקה,  צפויה,  שהיא בלתי  במובן 

ה. כמו כן, מנהלים בדרגים אלה נדרשים לעבד ולפרש כמויות גדולות של הכפיפים והרמה הממונ 

תפקיד  מידע. למנהלים זוטרים יש תפקיד קריטי בגיבוש כוח עבודה שמחויב לארגון, והם משחקים  
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שהארגון מייצר, ותפקידם לא פעם הוא לגשר על פערים בשטח    delivery-וב  יום הארגוני- קריטי ביום 

(Hyde et al., 2013). 

דרג הפיקוד הזוטר מורכב ממפקדים הבאים בחיכוך הישיר והאינטנסיבי ביותר עם  בהקשר צבאי,  

הם הדרג שמאופיין   . שלהם שירות  ה חוויית  עיצוב  החיילים ומתוקף כך הם בעלי השפעה ניכרת על  

.  חיי החייליםבאופן הבולט ביותר במנהיגות "יום יומית", אשר מעורב בהתנהלות הבסיסית ביותר של  

הזוטר   המפקד  של  על  כולל  תפקידו  הפעילותשמירה  מכך   שגרת  וכחלק  מחלקה,  או  הכיתה  של 

יומיים. היום  והקשיים  השגרתיות  המשימות  השוטפות,  במנהלות  רציפה  הנוכחית,    מעורבות  בעת 

חלטות אתגריו של המפקד הזוטר בסביבה צבאית כוללים פעולה קבועה תחת לחץ, וצורך בקבלת ה 

 מהירה.  

כמו כן, ברמה האישית יותר, המפקדים מתמודדים עם סוגיות הנוגעות לדרישות העבודה המצופות  

בםמה כישרונם  מיצוי  התפקיד,  ב,  מסגרת  ארגוניים  פעולה  והזדמנויות  דינמייםמבנים  קידום   ,

יכולות מגוונות,  פיתוח  קריירה, ועוד. אתגר ייחודי עבור מפקדים זוטרים בעת הזו הוא העיסוק שלהם ב

מהכ לחלק  הקריירה  יכולת  בפיתוח  שלהם  הבא  הצעד  לעבר  ולהתקדם  תעסוקתית  חליפות  פתח 

(Mogale, 2020 .) 

השורות",   "מן  צומח  בצה"ל  שהפיקוד  למעשה  משום  הוא  זה  שער  דרג  הפיקוד  תפקיד  לעולמות 

מפקדים שמהווים חלק משדרת הפיקוד של צה"ל ומפקדי    נעשה על ידיוהמנהיגות הצבאית והוא  

ציטוטו של נפוליאון "כל חייל נושא בתרמילו את שרביט הגנרל", או בהשאלה "כל   העתיד של הארגון.

מפקד זוטר נושא בתרמילו את שרביט הגנרל" מתייחס לפוטנציאל ולמוטיבציה של כל חייל לטפס 

 צה"ל שנסמך על ניידות שכזו.במעלה הדרגות הארגוניות, בארגון כגון 

 

 בקרב הדרג הזוטר  יים מנהיגות כישורים  תפקידים ו 

לתכנן,  מרבית התיאוריות שעוסקות בתפקידיו של המנהיג מתכנסות פחות או יותר לאותם תפקידים:  

מפורטת חובות הקצין הן: ליזום, ללמוד,  המעט יותר . למשל, בגרסה הצה"לית ולארגן, לבצע, לבקר

. בכל מקרה, מדובר בתיאור מעגלי של תהליך עבודה שאותו מניע  1יט, להוביל, לבצעלהכין, להחל

שוב ושוב המפקד. ההבדל במנהיגות המדרגית אינו בחובות הבסיסיות של המפקד, אלא ברזולוציה 

שבה הוא נדרש לחשוב, לתכנן ולפקד. כלומר, הבדלים במוטת השליטה שלו, במידת המורכבות של  

 
 planning, organization, command andלמשל, מתוך הגדרות צבא דרום קוריאה, תפקידי המפקד הם:   1

control  (Sang-jung & Yoo-shin, 2020 .) 
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ב וכדומה.  מתמודד  הוא  עימן  המפקד הבעיות  מערכת,  בעיקר  לראות  נדרש  הבכיר  המפקד  עוד 

 הזוטר נדרש לראות בעיקר פרטים.

של המפקד הזוטר, הן בזמן שגרה והן בעתות משבר. הן    מאפייניםשונים עולים מספר    ממחקרים

. במילים אחרות,  קרבה פיקודיתבשגרה והן בקרב, סביבת הפעולה של המפקד הזוטר מאופיינת ב

המר המרכיבים  הוא  אחד  זה  דרג  את  המאפיינים  ביותר  קרבה  כזיים  על  בדגש  בינאישיים  יחסים 

. בשנים האחרונות נראה כי פרקטיקות מנהיגותיות כמו מנהיגות משתפת ואותנטיות מביאות  לחיילים

אוחז  עודנו  כי המפקד  לזכור  יש  זאת  עם  יחד  חייליהם.  לבין  בין המפקדים  לקרבה חסרת תקדים 

 ועיות הצבאית וכן במיומנויות ספציפיות הנדרשות במסגרת תפקידו. בסמכות הפיקודית ובמקצ

אופי המנהיגות הזוטרה  ."חניך"בעת שגרה, המפקד הזוטר הוא במידה רבה לא רק מפקד אלא גם 

דרג זה מאפשר לדרג זה להתנסות, ללמוד ולהתפתח במסגרת תפקידם כמעט על בסיס יומיומי.  

ראוי ופיקודי  צבאי  ניסיון  צבר  גם  ו  ,טרם  מהווה  זו  זהותתקופה  לעיצוב  מרחב מפקד,  כ  ומרחב 

  .טעויותמבוקר למרחב פיקודיות ומנהיגותיות ו  להתנסויות

החזקה מקצועית ומנטלית של חייליו מתחילת  נדרש ואחראי על  בעת אירוע מבצעי, המפקד הזוטר  

עבור חייליו בזמן    סדר והיגיוןלצורך כך על המפקד הזוטר ליצור  האירוע ועד לסיומו ולחזרה לשגרה.

גם  קוהרנטי  שגרה ובעיקר בתוך מציאות משברית וכאוטית כגון זו של קרב. המפקד נדרש להיות  

באופן התנהלותו וגם באופן בו הוא מעביר מידע, מסרים ופקודות לכפופים לו. היות והמפקד מוביל  

בקרב עימם  ונמצא  חייליו  ואת  דוחף  גורם  להוות  פוטנציאל  בעל  הוא  אופטימיזציה  ,  של  מגביר 

יכולותיהם המקצועיות של חייליו. בנוסף לכך, דרג הפיקוד הזוטר צריך להיות בעל רמה גבוהה של 

. האופן בו החיילים תופסים את  מקור מרכזי לחוסנם של החייליםומעבר לכך גם לשמש    חוסן נפשי 

משפ בקרב  מפקדם  של  בשטח. התמודדותו  והתמודדותם  מסוגלותם  את  שלהם  התפיסות  על  יע 

המפקד הזוטר אחראי על החזרת החיילים מפעילות מבצעית לפעילות שבשגרה. על כן, לאחר תום 

ל חייליו  את  להביא  המפקד  על  מנטלית  הקרב,  לחזור סגירה  כשירים  הם  כי  ולוודא  האירוע  של 

 לתפקוד שגרתי מלא.

ם הפיקודי הראשון והמשמעותי בו פוגש החייל. תפיסות השירות של מפקד הזוטר הוא הגורכאמור, ה

לקרב,   ומוכנותם  בשירות  שלהם  המשמעות  ותחושת  רצונם  שביעות  מידת  הצבא,  את  החיילים 

מתבססות במידה רבה על היחסים בינם לבין מפקדם הישיר. לפיכך, ניתן לומר כי המפקד הזוטר  

הצבא. מכאן תפקידו הקריטי בתיווך  –הוא הוא  וימים,ובמובנים מסהוא למעשה "הפנים" של הצבא 

יומיומי של המציאות הצבאית לחייליו, אשר מתאפיינת בחוסר ודאות. בנוסף לכך, בשל נסיבות שונות  

של החייל במרכז, המפקד הזוטר   אופי השירות המשתנה המציב את התפתחותו האישית  גם  בהן 
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ויחסים פרו". כלומר, מנהל כל העת  דיפלומטינושא גם בתפקיד בעל אופי " אקטיביים  -משא ומתן 

 עם החיילים במטרה לייצר מוטיבציה מתוך מקום של הזדהות והשראה.  

: (בכירים, ביניים וזוטריםסוגים של 'מנהיגות' של המפקדים בדרגים השונים )  הניתן להצביע על שלוש

"אסטרטגית",   את  מנהיגות  הבכיר  מתארת  רחבה,הדרג  ארגונית  והבנה  אחיזה  לו  ולת  יכ  אשר 

לתכנן בהתאם מהלכים רוחביים ארוכי  ,  להיחשף ולתקשר עם כל חלקי הארגון באופן אינטגרטיבי

גורל.    טווח הרות  החלטות  וגם    המנהיגותיתעמדתם  ולקבל  להם  לקבל  מאפשרת  אותם  מחייבת 

מדידה.  - החלטות תוך שימוש בשיקול דעת ותובנות אישיות ולא רק באמצעות הערכה אובייקטיבית

פיקו  הבינייםדרג  "ניהולית"מתאפיין    ד  אסטרטגיות   במנהיגות  החלטות  וליישום  לתיווך  הנוגעת 

מנהיגות "טכנית"  מתאפיין ב הזוטר   דרג הפיקוד  רחבות בשטח ולהעברת מידע בין הדרגים השונים. 

 (front-lineשהיא מנהיגות ישירה מאוד, כזו שמתקיימת פנים מול פנים, בפס הייצור או בקו החזית )

(Sang-jung & Yoo-shin, 2020)  ניתן במידה מסוימת להקביל את סיווגי המנהיגות הללו למנהיגות .

ומנהיגות   הביניים  דרג  את  שמאפיינת  טקטית  מנהיגות  הבכיר,  הדרג  את  שמאפיינת  אסטרטגית 

 אופרטיבית שמאפיינת את הדרג הזוטר.

יומיומית",   "מנהיגות  או  טכנית"  "מנהיגות  בספרות  לעיתים  המכונה  הזוטר  הדרג  ישנן  למנהיגות 

 שלוש דרישות מרכזיות: 

: בשונה מדרג הביניים ומהדרג הבכיר להם נקודת מבט ארגונית  הצבת יעדים קצרי טווח. 1

וההחל הפעולות  כך,  בשל  ועכשיו".  ב"כאן  בעיקר  עוסק  הזוטר  הפיקוד  דרג  טות  רחבה, 

מי באופן  תמיד  כמעט  משפיעות  זה  בתפקיד  הצבת יהנגזרות  חייליו.  ועל  המפקד  על  די 

  במקביל לצבירת יעדים קצרי טווח מחברת את המפקדים הזוטרים להשגת מטרות מיידיות, ו 

 חוויות והתנסויות פיקודיות משמעותיות. 

חובר לחייליו  המפקד הזוטר נדרש כל העת להיות מ  : הסתגלות ולמידה מהירה של השטח .  2

הזוטר  המפקד  על  הצבאי,  יום  היום  את  שמאפיינת  הדינמיות  מתוקף  בשטח.  ולמתרחש 

להחזיק במיומנויות הנוגעות לגמישות ולפתיחות הן ברמה המחשבתית והן ברמה היישומית.  

ומקצועית    ויכולות אישית  ולהתפתח  ללמוד  ויצירתיות,  גמישות  לגלות  הזוטר  המפקד  של 

היומיומית מ יכולות קריטיות הנדרשות  ברמה  גם  ומבנות  לקרב  רמת מוכנותו  על  שפיעות 

 לתפקידים מאוחרים יותר.  

בעיות   : עצמאות .  3 ולפתור  להתמודד  ויכולת  תושייה  יוזמה,  לגלות  נדרש  הזוטר  המפקד 

 מיידיות ודחופות המתעוררות בשטח. 
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ספציפיות בכדי למלא את המשימה עליה   שלוש יכולותנדרש ב  מנהל(,  1974על פי המודל של כץ ) 

המקצועי בעולמו  אמון  יישומית :  הוא  בין- יכולת  יכולת  קונספטואליזציה - טכנית,  ויכולת    אישית 

פירושה   יישומית  יכולת  גבוהה(.  אינטגרציה  ויכולת  מחשבתית  גמישות  הכלים  )מתארת  מכלול 

מפקד הזוטר צריך להיות בעל הכוונה כאן היא שה לביצוע משימות שבשגרה. יםוהטכניקות המשמש

יכולת מקצועית מספקת כדי לבצע משימה על פי טכניקה קבועה, או לפי לסדר פעולות בהתאם  

מיומנות בין אישית היא זו שמאפשרת למפקד להבין אחרים, ליצר מוטיבציה ולסייע    לנוהל רלוונטי.

ואלית של המפקד, המידה  לעבודת צוות אפקטיבית. יכולת קונספטואליזציה היא היכולת האינטלקט

שבה הוא מסוגל לעשות אינטגרציה בין חלקים שונים בארגון שיש להם לעיתים אינטרסים מנוגדים,  

 והיכולת לנתח מערכת כולל יחסי הגומלין בין חלקיה השונים. 

נדרש הגבוהה יותר בקרב דרג ניהולי זוטר לעומת בכיר,    טכנית- יכולת יישומית מידת הנחיצות של  

ב את    קונספטואליות מיומנות  לרוב  להבין  בארגון,  השונים  הידע  סוגי  תכלול  את  לבצע  בכדי 

כי קיימות מיומנויות אחדות, דוגמת יחסי   , יש לציין  במקבילהאינטראקציה ומידת ההשפעה ביניהם. 

. בראי  הדרגיםאנוש טובים, יכולת הבנה והנעה של חברים בארגון, קולגות או כפיפים, הנדרשות לכל  

יומי לצד -מקצועי יום-בעיקר בידע טכני, נדרשים מפקדים זוטריםגות הצבאית, אנו למדים כי המנהי

בינאישיות תפקידם    יכולות  את  לבצע  לחימהובבכלל  בכדי  המאל  זמן  לעיתים    צתבפרט,  אותם 

 יוזמה ותושייה בשטח  אחריות,  גילויי עצמאות,  כהלהתמודדות הרחוקה מעיניהם של מפקדיהם ומצרי

(Sang-jung & Yoo-shin, 2020).   

מיומנויות אישיות, בקיאות  חלוקה נוספת של צבא נורבגיה ליכולות הנדרשות מהמפקד הזוטר הן  

חברתיות ומיומנויות  העניין,  ואלה  יכולות  .  בנושא  המפקד  של  אופיו  את  ליפתחו  לעמוד ו  יאפשרו 

מודעות עצמית, היכולת של המפקד להכיר את חוזקותיו    ןבתוכ  ותכולל  היכולות הללו  במשימותיו.

ידע צבאי שיסייע לו בקבלת החלטות מקצועיות.  וכך שהתנהגותו תהיה צפויה לו ולסביבה,  וחולשותיו  

נדרש המפקד ליכולת לתקשר באופן   ולהשלים את משימותיו,  כמו כן, כדי לעבוד היטב עם אחרים

 . (Boe, 2015) להבין סיטואציות חברתיות ולגלות אמפתיהאפקטיבי, לייצר יחסי אמון עם אחרים, 

יכולת מנהיגות, קבלת  ת לזוטר בצבא, כולחלוקה דומה אך שונה של היכולות הנדרשות מהמפקד ה

סביבתית ומודעות  הראשונה   (.Svajone & Sarka, 2018)   החלטות  היכולת  לראות,  שניתן  כפי 

, שאולי אף כולל בתוכו יכולת  רחב מאוד  (constructמושג )הנדרשת למפקד היא 'מנהיגות' שמהווה  

 .  קבלת החלטות ומודעות סביבתית

ניגריה,   במשטרת  זוטרה  קצונה  בקרב  שנערך  גם    מדמהמחקר  הרלוונטית  תפקודית  סביבה 

ץ אותם להתמודד עם לחץ ואתגרים משמעותיים מידי יום, למפקדים צעירים בצבא. תפקידם מאל



 
 

7 
 

 

גופנית.  הלךלשמור על   כי    רוח והתנהלות ראויים, זיכרון לטווח קצר וסיבולת  בהתאם לכך, נמצא 

הן   להצלחה בתפקיד  רגשית,  בעיקר  היכולות הבולטות המסייעות  עצמית  מסוגלות  תחושת  יכולת 

 . (Emmanuel, 2011)  מקצועיותו

קטגוריות את    24במסגרתו מפקדים זוטרים התבקשו לדרג מבין    בצבא אוסטרליהשנערך    במחקר

חשובות ביותר התכונות  ה  5הצביעו על    םת ימרב  ,התכונות שהכי נדרשות מהם במסגרת תפקידם

יש לציין כי המפקדים לא ציינו   . והיכולת לעבוד בצוותמהימנות  שיקול דעת,  יושרה, מנהיגות, :  בתור

יוזמה וכבוד.   – כונות המצויות בליבת העשייה הצבאית של צבא אוסטרליה  התשלוש מאת     אומץ, 

הם הן באופן  דיממצא נוסף במחקר היה שמפקדים הזוטרים, העריכו שהתכונות החזקות של מפק

- כללי דומות לאלה המאפיינות אותם עצמם. יש בכך חיזוק לתיאוריות למידה חברתית וזהות מנהיג

אשר   מנהיגיהםמונהג,  של  המנהיגות  סגנון  את  לעצמם  יאמצו  מונהגים  כי   & Gayton)  מנבאות 

Kehoe, 2019) . 

במספר מחקרים שנערכו בצבא קוריאה, נמצא שהתכונות המרכזיות של מפקד בדרג הזוטר כוללות  

כן למפקד הזוטר נדרשו  אחריות, נאמנות, כנות, יושרה, בטחון עצמי, משימתיות, יחסי אנוש  . כמו 

אישית יכו  דוגמא  מתן  גבוהה,  פיזית  יכולת  טקטי,  ידע  של  לחימה  לות   ,Yeon, 2006; Shin)  ורוח 

,  שיקול דעת בריא אחריות גבוהה,  (. ספציפית במצבי לחימה, נמצא שהמפקד הזוטר נדרש ל 2010

 ,Park)  דוגמא אישית, יכולת לחימה יצירתית וניסיון פרקטי, גישה חיובית, בהירות, אומץ ורוח לחימה

2004 .) 

 

 עיצוב זהות וסגנון המנהיגות 

לראשונה  המתנסים  שער  בתפקידי  מפקדים  בתוכו  כולל  הזוטר  הפיקוד  דרג  לעיל,  שצוין  כפי 

בפרקטיקות של פיקוד ומנהיגות צבאית. במחקרים שנערכו הן בארגונים אזרחיים והן בצבאות זרים,  

נמצא כי תקופה זו הינה משמעותית ביותר, היות ובה מתחילים שני תהליכים חשובים הניצבים בליבת  

עיצוב סגנון  , ותהליך  כמפקד צעיר של המפקד    עיצוב זהותו ותפיסותיו יקוד הצבאי והם: תהליך  הפ

 במערכת הצבאית. המנהיגות שלו כמי שעתיד להתקדם

זהות המפקד כמנהיג יכולה לעיתים להיות בקונפליקט עם זהויות אחרות שלו, במקרים אחרים היא  

כך שהן מחזקות את זהותו כמנהיג, לעיתים יכול   יכולה דווקא להיות בהתכנסות עם זהויות אחרות

להיות מצב של 'מידור' בין זהויות שונות כך שהמפקד יחזיק במספר זהויות שונות של עצמו. בכל  

זו עובר   מקרה, תהליך עיצוב הזהות בשלב זה הוא חשוב ביותר לעתיד המפקד בארגון, ובתקופה 

 (. Harvey et al., 2014כמפקד ומנהיג )המפקד הצעיר תהליך של גיבוש תפיסה עצמית שלו 
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תהליך גיבוש הזהות נעשה הן במסגרת ההכשרות הפורמליות, והן באופן בלתי פורמלי בשגרה היום 

יומית. גיבוש הזהות כולל בתוכו הבנה של האתגרים שמייצרים התפקיד והארגון, הערכה עצמית של  

דיות, ופתיחות להשפעה של הסביבה על  המעמד והיכולת של המפקד, שיפור וטיוב היכולות הפיקו 

(. ההתנסויות שבשגרה, תורמות לעיצוב זהותו הפיקודית  Walker, 2021השיטות והסגנון המנהיגותי )

הצבאית   המטרה  ואת  אותו  שישרת  זה  את  ולעצב  מנהיגות  סגנונות  בין  לנוע  ויכולתו  המפקד  של 

, מצא שהמפתחות לתהליך  2יטניה בצורה המיטבית. מחקר שנערך בקרב מפקדים זוטרים בצבא בר

ענווה ורצון בקשר קרוב עם מפקדים מנוסים  למידה ועיצוב זהות אפקטיבי, מחייב את המפקדים ב

. אלה יוכלו לאפשר למפקדים חקירה מיטבית של זהותם וסוציאליזציה טובה כמפקדים בארגון  מהם

(Walker, 2021 .)   

ון המנהל הבכיר על סגנון המנהיגות של המנהל  מספר מחקרים הצביעו על הקשר הישיר שיש לסגנ

המנהיגות של מנהליהם, ומוכנים להתגמש הזוטר. נמצא כי מנהלים זוטרים נוטים לאמץ את סגנון  

)למשל:    משתף עימם מידע ובכלל מתקשר עימם  המנהל הבכיר  שבוולהתאים את עצמם לסגנון  

Townsend, 2021.)    ,לדוגמאTownsend  (2021  תפסו זוטרים  שמנהלים  שמנהיגות  מצאה   )

אות  לאמץ  ניסו  והם  לחיוב  עליהם  השפיעה  מנהיגות    הכחיובית  זה  בהקשר  צוינו  )בעיקר  בעצמם 

מעצבת, עיסקאית וכריזמטית(. מנהיגות שלילית של מנהלים בכירים גם כן השפיעה על המנהלים 

 ה )בעיקר צוינה סמכותיות(. הזוטרים בכך שהם ניסו להימנע מפרקטיקות שאפיינו אות 

מושפע הזוטר  המפקד  של  המנהיגות  סגנון  עיצוב  תהליך  כי  נמצא  קודמים  מתפיסות,    במחקרים 

חוויות וסוג האינטראקציות אותן הוא מנהל עם מפקדיו ופקודיו. ארבעה מרכיבים מרכזיים משפיעים  

מידת האפקטיביות  או שליליות(,  )חיוביות    חוויות מנהיגותיותעל סגנון המנהיגות אותו מאמץ המפקד:  

של המפקד עם מפקדיו ופקודיו )חיוביים   ם יחסיו הבינאישיי בו מתנסה המפקד,    של סגנון המנהיגות

ו שליליים(,  וידעאו  מידע  להעביר  הזוטר  המפקד  של  לפיקוד   בין  רלוונטי  היכולת  הבכיר  הפיקוד 

קדים הזוטרים לחיילים, מקדם הזוטר. כלומר, עד כמה מידע שעובר מהדרגים הבכירים דרך המפ

 את תפיסת המפקד הזוטר כגורם אמין שניתן לסמוך עליו. 

 

 כמונהגים המפקדים הזוטרים  

, אשר מהווים פלח אוכלוסייה משרתים בפני עצמםהמפקדים הזוטרים אינם "רק" מפקדים אלא גם  

הצבאי.   בארגון  היא  ייחודי  בפרט,  וצבאות  בכלל  ארגונים  שמעסיקות  המרכזיות  הסוגיות  אחת 

כל העת  ארגונים אזרחיים ניתן לגייס  בעוד שבעזיבתם של קצינים צעירים את המסגרת הצבאית.  

 
 וסרנים. צוערים, סגנים  39המחקר כלל ראיונות עם  2
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שונים   בדרגים  או  םפתחולמנהלים  הארגון  חוץ   במסגרת  מיקור  מורכב כארגון  הצבא    ,באמצעות 

פיתוחם ושימורם  לצמוח מפקדי העתיד. על כן, ניתן לומר כי ממאגר סופי של משרתים מהם צפויים 

 חשוב אף יותר בהשוואה לארגונים אחרים.  בצבאשל מפקדים צעירים 

חלק מהציפיות שיש למפקדים זוטרים מהארגון  שעל בסיס מחקר שנערך בצבא ארה"ב, ניתן לציין  

  שמאופיינת   מטפחתלחברה כולה, סביבת עבודה    תרומהובעלת    משמעותעבודה בעלת    כוללות:

שקיפות ותקשורת  כמו גם    באופן תקופתי וסדיר  משובאווירה חיובית וידידותית למשפחה, קבלת  ב

עם   קשרים חברתייםשכולל תוכניות מנטורינג ואימון, ו פיתוח אישי ומקצועי, מצד המפקדים פתוחה

בצבא מלזיה מצא שמנהיגות מעצבת הייתה    שנערך  , מחקרהלימה לכךב  .(Major, 2018)  קולגות

מחקר    .3משמעותית יותר עבור פקודים שהם עצמם מפקדים בדרג הזוטר, לעומת מנהיגות עיסקאית 

שבצבא   אצל מפקדים    גמישותשבדיה מצא  מרכזי  לשיקול קריירה  תעסוקתי, הפך  יותר מביטחון 

 (. Österberg, Oskarsson & Nilsson, 2021זוטרים )

 פרצבא לבין משתנים שונים כגון מסהשל    כוונת עזיבהשבחן את הקשר בין  בצבא ארה"ב  במחקר  

האחרונות  5-ב  בחו"ל  תעסוקה  חודשי של   ,השנים  האם  בבסיס  שאינה  בעבודה  החודשים  מספר 

)במילים אחרות מספר    במפקדמספר הנתמכים  , ו)נשוי, רווק, גרוש וכו'(  סטטוס משפחתיהמפקד,  

כי    ילדים(, הרחק    הסטטוסנמצא  נמצאים  הם  בו  הזמן  ופרק  הזוטרים  המפקדים  של  המשפחתי 

,  לעומת זאתמהבית )ביצוע משימות במדינות זרות( אינם משפיעים על רצונם לעזוב את השירות.  

מחוץ לארה"ב גדול יותר, כך גדלה כוונתו  נמצא כי ככל שמספר החודשים של המפקד בתעסוקה  

כמו כן, ככל שלמפקד היו יותר  מרחק מהבית והמשפחה.לעזוב, זאת ככל הנראה שמשום הקושי שב

ילדים, כך פחת רצונו לעזוב את הצבא. יתכן שהדבר נובע מתוך צורך גובר ביציבות תעסוקתית או  

ישנה  המסקנה העיקרית של עורך המחקר הייתה ש  משום מקור החוסן שהמשפחה משמשת למשרת.

  .4ר תנאי השירות ציפייה הולכת וגדלה מצד המפקדים הצעירים לשיפו 

ו  הבכירים יותרלמפקדים  מחקר אחר בצבא ארה"ב, שבחן את ההשפעה שיש למפקדים הישירים 

של המפקד    'חזקה'   מנהיגות ל מפקדים צעירים )מפקדי מחלקות(, מצא ש על  )המפקד של המפקד(

 Carter) ישנה השפעה קריטית על רצון מפקד המחלקה להישאר בארגון הבכירשל המפקד הישיר ו 

et al., 2019 )5  .  ,מחקר נוסף שבחן את הציפיות של מפקדים זוטרים בחיל הים האמריקני ממפקדיהם

 
 מפקדים זוטרים בדרגות המקבילות לסמל, סמל ראשון ורס"ל, קרי נגדים צעירים.  368נכללו במחקר זה  3
 . 29-25, בגילאי שנים 10-קצינים בעלי ותק של פחות מ 485במחקר נבדקו  4
מבחין תקף משום  מנהיגות חזקה או טובה הוגדרה במחקר זה לפי קידום מוקדם של המפקד. בצבא ארה"ב זהו נתון  5

 מהקצינים בכל מחזור מקבלים קידום מוקדם. 10%-שפחות מ
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במערכת   אמוןובעיקר להתנהגויות שמגבירות  מנהיגות אותנטיתמצא שהם מצפים לפרקטיקות של  

 (. Grant, 2021) תקשורת (, וengagement)  ארגונית  חוברות מ ,  פיקודית נוכחותהיחסים, 

דרום שנערך בצבא  כי  6אפריקה -במחקר  שלהם    מפקדים  נמצא  לקידום הקריירה  פועלים  זוטרים 

גילו    זוטרים  מפקדים  ולטובת רווחתם האישית ומקסום תהליכים של צמיחה והתפתחות מקצועית. 

מחויבות לארגון בעיקר כשערכיהם ויכולותיהם תאמו את סביבת העבודה, כשהקריירה שלהם נוהלה  

מסלולי  המכירים את  טרים  מפקדים זו   נטען כילכן,  היטב, וכשנפתחו בפניהם הזדמנויות להתפתחות.  

  ייטו להישאר בו זמן ממושך יותר בהשוואה לאלה שלא  התפתחות הקריירה שלהם ומחויבים לארגון 

(Mogale, 2020)  . 

במחקר אחר, שלושה מרכיבים מרכזיים נמצאו כמשפיעים על שביעות רצונם של מפקדים זוטרים 

שהיה    יחסים בין אישיים. מרכיבים אלה כללו  7(  ,2021Bain)  בצבא ארה"בונכונות להמשך שירות  

המרכיב המשפיע ביותר. מרכיב זה מהווה את מכלול האינטראקציות של המפקדים עם מפקדיהם  

הנוגעים לתחושות חיוביות או שליליות של המפקדים   היבטים רגשיים וכפיפיהם; המרכיב השני היה  

סביבת  הנאה מהתפקיד; המרכיב השלישי היה  בקשר לתפקידם, כמו למשל המידה שבה הם חווים  

במובן    –עבודה   והן  ועוד.  תקציבים  משאבים,  ותקשובית,  פיזית  תשתית  כלומר  הפיזי,  באופן  הן 

הדרג  האנושי, כלומר עד כמה התפקיד מאפשר מרחב ללמידה ופיתוח אישי ומקצועי למפקד. בקרב  

א  הזוטר  מגדירים  הם  דרכו  ביותר  המרכזי  המרכיב  כי  הוא נמצא  תפקידם  את  ותופסים  עצמם  ת 

חברות,   תמיכה,  של  אלמנטים  כוללים  הם  חיוביים  הם  היחסים  כאשר  אישיים.  הבין  היחסים 

כלומר,   צוות.  ועבודת  תיאום  עם  קולגיאליות,  מקיים  הזוטר  שהמפקד  אישי  הבין  הקשר  של  אופיו 

מעצבת   חוויה  מהווה  ופקודים(  )מפקידם  השונים  ה   ומרכזית ממשקיו  הנוכחית  פיקוד  בתפיסת 

 . ובמוטיבציה שלו להישאר ולהתפתח בארגון   והעתידית שלו 

לניהול קריירה, משא"ן, חיסכון במשאבים    הקשורה גםאחת מפעולות הליבה החשובות ביותר בצבא,  

, כבר בשלבי הכניסה לעולם הפיקוד. כלומר,  פיתוח מנהיגות צבאיתוראייה תהליכית ארוכת טווח היא  

בין   ובמעברים  פיקודי  לתפקיד  בכניסה  הכשרה  תוכניות  על  המבוסס  פורמלי  מנהיגות  פיתוח 

התנסויות יומיומיות בשטח  תפקידים, לצד פיתוח מנהיגות בלתי פורמלי המתנהל באופן שוטף מתוך

ובעיקר    מעבר בין תפקידים שוניםגם לבמסגרת פיתוח המנהיגות, רצוי להתייחס  ותהליכי חניכה.  

לרוב "קפיצת מדרגה" שכוללת שילוב של מספר  מצריכה  לעליה בהיררכיה המדרגית, משום שזו  

 
שנות שירות,   20-, ובטווח של פחות משנתיים ועד יותר מ65-18מפקדים זוטרים, בין גילים  458המחקר כלל מדגם של  6

 רובם הגדול עד דרג הסרן.
שנים,   10-סרן, בעלי ותק נמוך מ-ילות לסגןבמחקר זה מפקדים זוטרים הוגדרו כמפקדים בעלי דרגות קצונה המקב 7

 המפקדים על סד"כ שבין צוות לפלוגה. אלה הם קצינים המפקדים במנהיגות ישירה על חיילים בדרגות הנמוכות ביותר. 
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( יותר  יחד עם   .(Sang-jung & Yoo-shin, 2020יכולות שונות ואימוץ סגנון חשיבה רחב ומערכתי 

בלתי פורמליים, כלומר צבירת    אין נותנים מספיק את הדעת על תהליכי פיתוח  בפועל נראהזאת,  

שהיא אחת מאבני היסוד של המנהיגות הזוטרה המתאפיינת בצבירת ניסיון יומיומית    ,ניסיון בשטח

 .לעשיהובחיבור ישיר 

פעמים רבות מפקדים בדרג הזוטר נקלטים לארגון כשבאמתחתם מגוון כישורים ויכולות, והצבא לא  

  ארגון אינו עושה בהן שימוש נבון, ובמקביל המפקדים מודע לעושר היכולות של המפקדים הללו. ה

גורע מתהליך פיתוח המנהיגות    הדברולא מממשים באופן אפקטיבי את שלל יכולותיהם    הצעירים

בכירים   שלהם. על מנת להתמודד עם אתגר זה, במחקר שנערך בצבא ארה"ב הוצע כי מפקדים

המפקדים   המאפיינות את דורת התרבותיות  התפיסו יקבלו הכשרות שיסיעו להם להכיר טוב יותר את  

הכשרות בנושאים של מנהיגות  הזוטרים. בנוסף לכך, הוצע לספק לקצינים ברמת הגדוד והחטיבה  

, על מנת שיוכלו להניע בצורה אפקטיבית את דרג הפיקוד הזוטר ולענות מעצבתמנהיגות  ובעיקר  

ברמה המערכתית, ההמלצה הייתה שהצבא יפעל בשיטה של תוכניות פיתוח  על צורכיהם כפקודים.

לצרכים   ומשך  תכנים  מבחינת  שמתאימות  כאלה  כלומר,  "גמישות",  גם  אך  פורמליות  מנהיגות 

הספציפיים של המפקד הזוטר. אלה הן תוכניות פיתוח בעלות תפוקות מוגדרות וברורות, אשר כוללת 

לה שיטתי שנועד  ידע  איסוף  והידע  רחיב את  גם  של המפקד הבכיר  על    לייצרהפרטני  ידע ארגוני 

 (. Arnold, 2015מאפייני וכישורי המפקדים בדרגים הזוטרים )

 

 סיכום  

המציגים מאפיינים מנהיגותיים הייחודיים למפקדים  שנים האחרונות  מה  נסקרו מחקרים  סקירה זוב

זוטרים לצבא, מרבית הצבאות בעולם    .ומנהלים  צבא  בין  שוני תרבותי  כי מלבד  לציין,  אינם  ראוי 

על כוח התנדבותי,  לרוב  מסתמכים  נלחמים במלחמות קיומיות על שטחי המדינה, ובשונה מצה"ל  

שאינן גובלות    מרוחקות,  במדינותקצועי, הנלחם בעיקר במדינות זרות הממוקמות לרוב  מלעיתים  

ה הינו משמעותי ביותר בהבנת השוני בין צבאות זרים לבין צה"ל וניתן היה  הנלחמת. פער זבמדינה 

הזוטר.   הפיקוד  לדרג  שונים  מאפיינים  גם  יתפתחו  השונים  לאתגרים  שבהתאם  זאת, לשער    בכל 

מהמחקרים שנאספו ניכר כי מאפייני דרג זה והאתגרים המעסיקים את הצבאות השונים ביחס אליו,  

 מידת ההשפעה הישירה שיש למפקדים על חייליהםבשל  ו, דווקא דומים.  הנוגעים לשימורו ולפיתוח

תוצאות הינה בין הגורמים המכריעים    זוטרה  מנהיגות הדרג  ,במצבי לחימהותפקודם בפועל  בשטח  

יובילו לתוצאות    ים אשרנדרשהיכולות  הכישורים ואת הלבחון  להמשיך ומכאן, שיש    וחורצים גורלות.

 .פיתוח המנהיגות הצבאית של הדרג הזוטרתהליכי ב םיש ליישם אות  בו האופן המדויקו ,הרצויות
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